
Nota ten behoeve van de kandidaten 

____________________________________ 

 

1. Context en doelstelling van het Fonds 

 

Het Fonds Jean-Jacques Comhaire werd in 2012 binnen de Koning Boudewijnstichting 

opgericht met als doelstelling ‘de toegang tot de onderzoek- en controlemethoden van de exacte 

wetenschappen (fysica, scheikunde, (micro)biologie, enz.) en de informatica te vergemakkelijken 

en te bevorderen opdat het publiek het nationaal erfgoed beter kan leren kennen’. Bij dat concept 

sluit een methodologie aan, de ‘archeometrie’.  

 

Dankzij een wetenschappelijke benadering uitgaande van de exacte wetenschappen 

kan het materiaalonderzoek (van de drager, de pigmenten, de afwerkingslaag, de 

bewaaromgeving, enz.) van architectuurelementen, archeologische artefacten of kunstvoorwerpen 

de problematiek van elementen van ons patrimonium verbreden. De exacte en de humane 

wetenschappen dragen elk op hun manier bij tot een beter begrip van de overblijfselen uit ons 

verleden. 

 

Het Fonds Jean-Jacques Comhaire legt zich toe op de archeometrie in alle deelgebieden van het 

roerend én het onroerend erfgoed. Overeenkomstig de wensen van de stichter zal het Fonds 

concrete en welomschreven projecten ondersteunen. Een zelfde project kan meermaals steun 

ontvangen. 

 

 Het Bestuurscomité heeft besloten om dit initiatief op twee manieren ten uitvoer te brengen: 

 door middel van een projectoproep betreffende de toepassing van de archeometrie in de 

archeologie, de kunstgeschiedenis en de architectuur. Het project moet uitmonden in een 

publicatie (op papier of digitaal) en/of een restauratiebehandeling. 

 

De projecten  

-  moeten jonge, Belgische vorsers bij het onderzoek inschakelen; 

-  moeten een betekenisvolle en voor het publiek toegankelijke getuige uit ons verleden als 

onderwerp hebben; 

-  dienen een zinvolle bijdrage te leveren aan de wetenschap; 

-  mogen zich in het buitenland afspelen (vooral van toepassing op de archeologie). 



Komen met name voor financiering in aanmerking:  

-  de studie van een kunstwerk, een archeologisch object of een architecturaal element vóór 

de beoogde behandeling en in het kader van een publicatie of een colloquium, met de 

bedoeling het studieobject te herwaarderen en de archeometrische technieken verder te 

ontwikkelen; 

-  aankoop van klein materiaal in het kader van het onderzoek in kwestie. 

  

 door middel van de Prijs Jean-Jacques Comhaire, uitgereikt aan een jonge 

wetenschapper/wetenschapster van maximum 35 jaar die vernieuwend werk heeft verricht op 

het gebied van de archeometrie. De prijs bedraagt €5.000.   

 

 

2. Steun 

 

Het jaarlijkse budget van het Fonds bedraagt €60.000. Deze som kan aan één project toegekend 

worden of onder meerdere projecten verdeeld worden. Ook de Prijs Jean-Jacques Comhaire kan 

meerdere laureaten te beurt vallen. 

 

 

3. Selectieprocedure 

 

a. Projectoproep 

De projectoproep richt zich tot vorsers, universiteiten en de eigenaars/beheerders van belangrijke 

getuigen van ons verleden 

 

De link naar het formulier vindt u op de site www.kbs-frb.be, op de pagina van het Fonds Jean-

Jacques Comhaire.  

 

De dossiers worden beoordeeld door onafhankelijke specialisten, die worden aangesteld door 

het Bestuurscomité van het Fonds. Belangrijke criteria bij de beoordeling van de dossiers zijn: 

 

- het belang van het kunstwerk, het archeologisch voorwerp of het architecturaal element 

voor het Belgisch patrimonium; 

- de mate waarin jonge, Belgische vorsers aan het project worden deelnemen; 

http://www.kbs-frb.be/


- het innoverende karakter van het project; 

- de voorbeeldfunctie van het project (leidt het bijvoorbeeld tot een positieve 

ontwikkeling, tot andere projecten? Inspireert het tot navolging?); 

- de kwaliteit van de uitvoering van het project (maatstaf is o.m. de precisie en de 

betrouwbaarheid van het financieel plan, de haalbaarheid van de timing, de evaluatie en 

de controle op de voortgang van het project); 

- de graad van duurzaamheid van het project (toegankelijkheid van het onderzoeksobject, 

mogelijkheid tot publicaties en studies, verbeteringen te danken aan de interventie, enz.); 

- de actualiteitswaarde van het project (mogelijkheid tot het organiseren van een 

tentoonstelling, de uitgave van een publicatie, enz.). 

 

De selectie gebeurt door het Bestuurscomité, dat eenmaal per jaar bijeenkomt. Elk dossier wordt 

geëvalueerd aan de hand van verslagen van specialisten. De besluiten van het comité zijn 

onherroepelijk. Alle kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van 

de selectie. Voor elk geselecteerd project wordt een overeenkomst afgesloten die voorziet in een 

controleprocedure inzake de besteding van de gelden. 

 

 

Om in aanmerking te komen, moeten de ingediende dossiers aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

- het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en tijdig zijn ingediend; 

- de ondertekenaar van het project vertegenwoordigt een groepering, een vereniging 

zonder winstoogmerk, een instelling, een universiteit, een groep vrijwilligers of een 

lokale openbare instelling (m.a.w. geen commerciële organisatie); 

- het project moet aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds. 

 

 

b. De Prijs Jean-Jacques Comhaire  

Een bedrag van €5.000 zal worden toegekend aan een jonge, Belgische vorser voor een 

innoverend project dat nieuwe perspectieven opent op het gebied van de archeometrie.  

  

De laureaten worden verkozen door een jury die rekening houdt met de volgende 

beoordelingscriteria: 

- de motivering van de keuze van het onderwerp; 



- het vernieuwende karakter van het project; 

- de voorbeeldfunctie van het project. 

 

De selectie gebeurt door het Bestuurscomité, dat eenmaal per jaar bijeenkomt. Indien nodig 

wordt het advies van experten gevraagd. De beslissingen van het Comité zijn onherroepelijk. Het 

Comité geeft geen toelichting mbt zijn beslissingen.  

 

Elke kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de selectie. Voor 

elk geselecteerd project wordt een overeenkomst afgesloten die voorziet in een 

controleprocedure inzake de besteding van de steun. 

 

Om in aanmerking te komen, moeten de ingediende dossiers aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

- het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en tijdig zijn ingediend; 

- het project moet aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds. 

 

 

4. Deelnemingsvoorwaarden 

Om deel te nemen moeten de kandidaten een daartoe bestemd kandidaatsformulier invullen. 

Dat formulier kan worden gedownload via de website van de Koning Boudewijnstichting 

(www.kbs-frb.be: zoek ‘Comhaire’).  

 

Volgende bijlagen zijn onontbeerlijk: 
 

- Beschrijving van de partners  

- De praktische informatie  

- Foto’s van het project  

- Curriculum Vitae van de onderzoeker(s) 

- In geval van een publicatie: een samenvatting, de inhoudsopgave en informatie over de 
overeenkomst met de uitgever 

- In geval van een behandeling: voorstel van behandeling, en gedetailleerde raming, CV 
restaurateur(s) 

 

Voor aanvullende informatie:  

Anne De Breuck : +32 2 549 61 54  - debreuck.a@kbs-frb.be 

http://www.kbs-frb.be/
mailto:debreuck.a@kbs-frb.be

